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Reconverteixen el passeig de Canalejas
de Girona en aparcaments per a motos
L’objectiu és que no s’aparquin a la plaça Independència, en procés de reforma global
DANI VILÀ / Girona

● L’Ajuntament de Girona ha eliminat tots els
aparcaments per a cotxes del passeig de Canalejas i ha reconvertit l’espai en una zona
d’aparcament per a 80 motocicletes, a més

d’habilitar-hi una zona de càrrega i descàrrega.
L’objectiu d’aquesta operació és treure el munt
de motos que habitualment aparquen a la plaça
Independència, que ara està en ple procés de reforma i reconversió. S’han instal·lat cartells a

la plaça Independència que indiquen l’obligatorietat d’aparcar les motos a l’espai destinat al
costat de l’Onyar. Les obres avancen segons les
previsions, i se’n fa un seguiment per veure en
quin estat estaran durant l’exposició de flors.

La plaça
Marquès de
Camps, el 20

L’Ajuntament de Girona
vol aconseguir que la reforma general de la plaça
Independència
permeti
deixar lliure de motocicletes aquest espai, on aparquen diàriament desenes i
desenes de motos. Per això, aquesta setmana s’ha
eliminat tot l’aparcament
per a cotxes del passeig de
Canalejas, i en lloc seu s’hi
ha pintat una zona de càrrega i descàrrega a banda i
banda fins a la sala La Planeta i s’hi han fet una vuitantena d’aparcaments per
a motos. A la plaça Independència uns rètols assenyalen
l’obligatorietat
d’aparcar les motos al passeig de Canalejas, però en
els últims dies més de seixanta motocicletes continuaven aparcades al voltant de la plaça mateix,
mentre que als aparcaments nous no hi havia
més de deu motocicletes.
Un cop fet el canvi de lloc,
els motoristes hauran de
ser conscients que la Policia Municipal podrà multar els que continuïn aparcant a la plaça en comptes
de fer-ho als nous aparcaments.
Obres i flors
L’Ajuntament està satisfet
amb l’evolució de les
obres de la plaça Independència, però continua fentne un seguiment per veure
en quin estat estaran a
principi de maig, quan se
celebrarà l’exposició de
flors. Els restaurants i terrasses de la zona han expressat la preocupació perquè hi haurà obres uns dies
en què Girona s’omple de
gom a gom per veure l’exposició Girona, Temps de
Flors. La regidora de Mobilitat, Isabel Salamaña,
entén la preocupació del
sector, i assegura: «Quan
sigui el moment estudiarem si és millor centrar les
obres a la part central per
molestar menys.» La primera fase ja s’ha acabat, i
ara es treballa en un dels
vials i en una part de l’interior de la plaça. Els treballs
es desenvolupen per fases
per garantir el pas dels ciutadans, i les obres s’han
d’acabar abans de Fires.

● Des de la Via Pública
s’ha configurat el calendari d’obres previstes i finançades amb els diners procedents del fons d’inversió
estatal. Una de les obres
més importants serà la millora i l’accessibilitat de la
plaça Marquès de Camps,
uns treballs que es preveu
que comencin a partir del
dia 20 d’abril. L’obra suposarà un eixamplament
important de la vorera, es
millorarà l’accés a la plaça
del centre i es col·locarà
més pedra al jardinet al
voltant de la font. Això suposarà la desaparició de
l’aparcament de motos.
Per aquest motiu, ja s’han
pintat aparcaments al carrer Álvarez de Castro i el
consistori preveu pintarne al carrer Sèquia per
compensar la pèrdua
d’aquests aparcaments,
molt utilitzats diàriaments
pels motoristes de la ciutat.

A final de mes, la
renovació de la
plaça Diputació

A dalt, un cartell alerta del nou aparcament. A baix, la nova estació de busos. / D.V.

L’estació de busos, a final d’abril
● L’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament
de Girona treballa amb el propòsit que
a final d’aquest mes d’abril es pugui fer
el trasllat de l’estació d’autobusos al
nou emplaçament provisional al davant de l’estació de Renfe, a la plaça
d’Espanya. La regidora de Mobilitat,
Isabel Salamaña, explica que l’obra està gairebé acabada i només hi falta algun detall. «Estem pendents que ens
arribin els plafons interiors i exteriors
que anuncien l’andana dels autobusos», assenyala Salamaña. La previsió
és que aquests materials arribin ara,
després de Setmana Santa, i que cap a
final de mes es pugui fer el trasllat.
L’Ajuntament ha enviat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques la sol·licitud oficial del trasllat,
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perquè el govern n’informi totes les
operadores. De fet, l’estació de Girona
és una de les poques de Catalunya que,
malgrat que és de titularitat del govern,
és gestionada per l’Ajuntament. El
canvi de lloc de l’estació és fa necessari perquè puguin continuar les obres de
l’estació del TAV. De fet, els tècnics
d’Adif ja voldrien disposar d’aquest
espai per poder-hi col·locar les pantalles que configuraran l’estructura de la
nova estació. Adif s’encarregarà de
l’enderroc de l’estació d’autobusos actual de manera immediata. La finalitat
és disposar ben aviat del terreny per
posar-hi les pantalles, i un cop acabades poder començar a fes les lloses,
que permetran començar l’excavació
per sota de la futura estació.

● Una altra obra important emmarcada en el pla
de Zapatero és la renovació del paviment de la plaça Diputació, on també es
trauran els parterres i el
monument. El projecte
preveu situar-hi uns jocs
infantils, tot i que la reforma és provisional fins que
no es desenvolupi en un
futur la rehabilitació de la
Casa de Cultura. Ja s’estan
executant les obres dels
guals del carrer Emili Grahit, el nou semàfor a la part
alta de Pericot i la senyalització de velocitat a la zona
de Figuerola i DevesaGüell. També per a final de
mes es calcula que comencin les obres del carril bici
del passeig d’Olot, així
com els itineraris accessibles de Germans Sàbat i al
voltant de l’escola bressol
La Baldufa. En total
s’executaran 41 projectes
per valor de 16 milions.

GIRONA

Mifas redueix a la
meitat el nombre de
gent minusvàlida a
qui troba feina, a
causa de la crisi
● Girona. L’associació
Mifas, que agrupa
persones amb minusvalidesa física, està
patint els efectes de la
crisi i el nombre de
persones que pot collocar al mercat ordinari de treball ha caigut en picat els primers mesos de l’any.
Segons ha advertit el
seu president, Pere
Tubert, normalment
aconsegueixen trobar
feina a prop de 80 persones, però si les xifres continuen com
fins ara només aconseguiran feina per la
meitat de persones.
Les xifres parlen soles
ja que, durant el primer trimestre de
l’any, Mifas només ha
aconseguit feina per a
12 persones mentre
que fa dos anys ho feia
per a 20. En canvi, la
borsa de treball de
l’associació no para
de créixer. El 2008,
s’hi van inscriure 266
socis nous. / ACN

PLATJA D’ARO

L’Ajuntament
ofereix 600 places
per a activitats
d’estiu per a joves
● Platja d’Aro.

L’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro ofereix
aquest any 590 places
en les activitats d’estiu per a infants i joves
de tres a quinze anys.
Les inscripcions del
casal infantil són del
15 al 24 d’abril a Casa
Lila per als empadronats i del 29 i al 30
d’abril per a no empadronats. Les inscripcions del casal juvenil
i el casal infantil es
fan a la Casa Lila, i les
del casal esportiu, al
Palau d’Esports i
Congressos.
En
aquest sentit, l’Ajuntament destinarà fins
a 44.000 euros a subvencionar les despeses de menjador escolar, quotes de llar
d’infants i matrícules
de casal d’estiu a les
famílies amb infants
escolaritats de P0 a 4t
d’ESO als centres escolars del municipi. / Ò.P.

